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Műsorterv és dramaturgia
Vizsgálódás a debreceni Csokonai Színházban

Talán mentegetőzésnek tűnik, de elöljáróban leszögeznénk: e cikk célja nem egy színházi
műsorterv értékelése vagy éppen bírálata. Inkább kísérlet bizonyos alapjelenségek rögzítésére,
a dramaturgiai munkafolyamat egy szakaszának modell-vizsgálata, melyből a későbbiek-ben -
további adatok, összehasonlítások általánosításával - esetleg kitapogathatjuk a magyar
dramaturgia helyzetét és speciális feladatkörét a színházi munkamegosztásban.

Hogy e kísérlet tárgya éppen a debreceni Csokonai Színház műsorterve, azt bizonyos
strukturális adottságok indokolják. Nemcsak a város, de egy egész országrész legjelentősebb
kulturális centruma; vegyes profilú színház (próza, operett, opera) és igen sokoldalú műfaji
igény koordinálására kényszerül; több társulatú színház (anyaszínház, kamara, táj, stúdió),
differenciált közönségrétegekre támaszkodhat. Vagyis a Csokonai Színház a magyar vidéki
színház legfejlettebb formájának prototípusa, és mint ilyen kínálja az elemzés tanulságait a
többi színháznak.

A dramaturgiai munka számos mozzanatot egyesít, melyek közül különösen három kap
hangsúlyt: a műsorterv általános vonalainak meghatározása; a konkrét műsordarabok
kiválasztása; a műsordarabok előkészítése a konkrét megvalósítás számára.

Éppen ezért a dramaturgiai munka fogalma nem szűkíthető le a dramaturg munkájára,
hanem csakis az igazgató, rendezők, díszlettervezők, színészek stb. együttműködése eredője-
ként értelmezhető.

Megjegyezzük még, hogy figyelmünket e cikk keretei közt csak az első két munkaszakaszra
irányítjuk, vagyis éppen arra, amelyet mindeddig nem is tekintettek par excellence drama-
turgiai tevékenységnek.

Az első számú dramaturgiai feladat tehát a műsorterv általános vonalának meghatározása. Ez
természetszerűleg a színház vezetőinek - mindenekelőtt az igazgatónak, rendezőnek,
dramaturgnak - közös ügye. Kérdés: mennyiben nevezhető e tevékenység dramaturgiainak?
Véleményünk szerint annyiban, amennyiben felfedezhető a színház műsorpolitikájában
valamiféle tendencia. Minél jellegzetesebb e tendencia, annál körülhatárolhatóbb a dramaturgia
koncepciója - és fordítva: a jellegtelen, esetleges műsorterv a dramaturgiai formáló



koncepció hiányára vall. (Ez esetben is létrejönnek - vagy jöhetnek - jó produkciók, de itt most
nem ezt a kérdést vizsgáljuk.) Természetesen ütköztetni kell a műsortervet formáló elveket az
élettel - ez lehet csak alapja minősítésüknek.

Érdemes felfigyelni arra, hogy a Csokonai Színház irányító művészei külön-külön is
nagyon egybevágó műsortervi koncepciót alakítottak ki. Ez eredhet abból is, hogy gyakran
beszélgetnek e kérdésekről („Értekező színház vagyunk" - mondta némi öniróniával G. M.
főrendező), de valószínűbb, hogy mindnyájan ugyanazt a szorító igényt érzik más-más
munkaterületen. A színház az elmúlt négy-öt évben eltávolodott közönségétől: a látogatottság
csökkent, éppen egy olyan időszakban, amikor a társulat igen erős volt, tehát az okokat
nyilvánvalóan a műsor hibáiban kellett keresni. Hogy a színház vezetőinek gondolatmenetét
követni tudjuk, lássuk: mik voltak az elmúlt néhány évad szembetűnő sikerei és kudarcai a
különböző műfajokban:

BUKÁS

I. Próza
Nusics: Gyászoló család
Biró : Sárga liliom
Mrozek: Két egyfelvonásos

2. Operett
Általában megszűnt a bécsi nagy-operett
kiemelkedő közönségvonzereje

3. Zenés vígjáték
Kamondy-Vujicsics: Szöktetés

albérletbe
4. Opera

Havannai emberünk

SIKER

O'Neill: Amerikai Elektra Gáspár:
Ha elmondod, letagadom Kerekes :
Kapaszkodj Malvin,

jön a kanyar

Loewe: My Fair Lady

Kövesdi-Dobos: Isten veled,
édes Piroskám

Erkel: Hunyadi László

(A párosításokkal igyekeztünk szembetűnővé tenni a súlycsoportokat, mert csak így kerül-
hetők el az olyan ködösítő közhelyek, hogy például a közönségnek csak könnyű műfaj kell
stb.)

E tapasztalatok alapján a színház vezetői az alábbi műsortervezési alapelvekben jutottak
egyetértésre.

1. Tematikailag közelebb kell vinni a műsortervet a mához. A századeleji realizmus
(Nusics, Biró), a „boldog békeidők" mázának kapargatása, a dezilluzionálás elvesztette korábbi
jelentőségét. Az a korosztály, amely az ábrázolást élményeivel képes ütköztetni, nem szívesen
néz szembe az igazsággal, a fiatalabbak számára pedig ez az igazság közhelyszerű, és nincs
kihatása a mára. A nézőtér szívesebben telítődik az elevenbe vágó konfliktusok feszültségével.
(Ez vitte sikerre Gáspár Margit szatíráját, és ez keltett érdeklődést Sós György kevésbé
kidolgozott vígjátéka iránt is.)

2. A maiság helyeslése ugyanakkor nem jelenti a modernség egyértelmű igenlését. Nem
pusztán forma és tartalom ismert ellentmondásosságáról van szó, tehát arról, hogy a maiságot a
helyi közízlés csak bizonyos tegnapi dramaturgiai köntösben fogadja be, másként fel sem
ismeri (Mroek-bemutatók, Havannai emberünk). Inkább az a jellemző, hogy a közönség a
maiságnak inkább közéleti, mint magánéleti vetületére kíváncsi. Ez az ízléstendencia az úgy-
nevezett népszínház-koncepciónak (Vilar) kedvez, amely a közönséget nem egyének, ponto-
sabban „magánembereknek" a nézőtéren összegyűlt matematikai összegének tekinti, hanem
tömegnek, amely tehát elsősorban azon események művészi ábrázolására kíváncsi, amelyet
mint tömeg élt meg. Ez a közös sorsfordulós élmény-evidencia vájtfülűvé avatja a formai



újítások befogadására (Kerekes-dráma), és olyan „konzervatív" műfajokban is érdekeltté teszi,
mint az opera (Hunyadi).

Hozzátenném, hogy a népszínház-koncepció a látványosság, a szenzáció felé irányítja a
színházat, és ez ugyancsak közönségmozgató erejű. E tekintetben szívesen áll a modernség
pártjára, kedveli az erős hatásokat, míg a modernség egyéb aspektusa, így különösen az
intellektualizmus meglehetősen közömbösen hagyja.

3. Egy színház közönsége természetesen nem tekinthető homogénnek. A nézők különböző
rétegei általában csak bizonyos műfajtípusokat látogatnak. Egy vidéki színháznak tehát
tekintettel kell lennie e rétegigényekre, vagyis a műsortervet sarkítani kell.

A Csokonai Színház az alábbi négy réteg támogatására számít:
a) A városi munkásság, a lakosság egyéb rétegei, valamint a környékről ingázó helyben

foglalkoztatottak.
b) A környező mezővárosok, nagyobb községek parasztsága. (Táj-kötelezettség.)
c) A város öt egyetemének hallgatói és tanári kara. Ide sorolhatók még a középiskolák felső

osztályosai is.
d) A szinte teljesen homogén gyermekközönség.
A színházat javarészt az a) közönségréteg tartja el. Minden bemutatónál mintegy 25-30-szor

töltik meg a nézőteret. Nyilvánvaló, hogy ízlésállapotukkal a legmesszebbmenően befo-
lyásolják a műsorpolitikát.

A b) réteg kb. 30 tájelőadást köt le.
A c) réteg számszerűleg meglehetősen jelentéktelen, mindössze 3-4 előadás jegyeit vásárolják

meg.
A d) réteg feltáratlan, még nincsenek megbízható adatok.
Vannak természetesen kivételesen sikeres bemutatók, amelyek százon felüli előadásszámot is

elérnek (pl.: Isten veled, édes Piroskám). Ilyen esetekben a közönségbázis hirtelen kiszéle-
sedik, vagyis egyes művek olyanokat is becsalogatnak a színházba, akik nem tartoznak a
rendszeres színházlátogatók közé.

A sarkítottság elvének gyakorlati érvényesítésével igyekszik a színház állandó közönség-
bázisát kibővíteni. Vagyis: a színház stratégiai (művészi) célkitűzései érdekében, különböző
taktikai célokat követve lavírozik az eltérő ízlésigények pólusai között. Minthogy e manőver
következtében valóban nőtt az állandó színházlátogatók száma, a Csokonai Színház az 1967-
68-as évadot sikeresnek mondhatja, és ráépítheti az 1968-69-es műsortervet.

Vegyünk szemügyre most egy újabb táblázatot, mely érdekesen mutatja, hogyan „hullám-
zanak" tovább az előző évadok tapasztalatai az új évadra:

SIKERDARABOK BEMUTATÓK AZ IDEI ÉVADBAN

Kerekes: Kapaszkodj Malvin Révész: Az első 36 óra
Garson: Macbird Illyés :
Kegyenc

Loewe: My Fair Lady Schubert: Három a kislány
Dobos-Kövesdi: Isten veled, Dobos-Kövesdi: Krisztina és a mama

édes Piroskám Majláth-Abai: Ne szóljatok bele

Erkel: Hunyadi
és még régebben

Shakespeare-tragédiák
Erkel: Bánk bán

Shakespeare: Lear király

Látható, hogy a prózai bemutatók (noha történelmi köntösben) mind mai problematikájúak.
Ugyancsak maiak a választott kommersz-vígjátékok (Shaffer: Játék a sötétben, Simon:



Furcsa pár), valamint a zenés vígjátékok. A népszínház-koncepció is továbbgyűrűzik. Végül
érezhető, hogy a színház idén az értelmiségi pólus felé „sarkít", és új módon tapogatózik a
gyermekközönség megnyerésére. (A János vitézt mint meseoperettet mutatták be.)

Ha azt kutatjuk, hogy miért éppen ezek a darabok illeszkedtek a műsortervbe, természete-sen
új dramaturgiai elvekre bukkanunk: a darabválasztásnál tudatos koncepció fedezhető fel, és ez
egybecseng a színház (társulat, épület stb.) konkrét lehetőségeivel.

Miben jelentkezhet a darabválasztás dramaturgiai koncepciózussága?
1. Tudatosan törekszik az eredetiségre, mindenekelőtt új magyar darabok színrevitelére,

ősbemutatókra. Másszóval tudatosan gazdagítja az egyetemes magyar színházkultúrát.
2. Lehetőséget ad a színház művészeinek, rendezőknek és színészeknek, hogy képességeik

sajátos oldalait bontakoztassák ki.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy amíg a műsorpolitikai koncepció kialakítása kollektív

dramaturgiai feladat, addig a darabválasztás _ ár egyéni (főként rendezői) hozzáállást igényel, és
az összmunkában a dramaturg legfeljebb a választások körét megjelölő munkatárs vagy az
animátor szerepét vállalhatja. Vagyis az egyes rendezők egyéni dramaturgiai igényeitől függ,
hogy elfogadják-e egyáltalán a fenti két premisszát a koncepciózusság kritériumaként (eszerint
választanak darabot), illetve, hogy melyiket helyezik előtérbe stb. (A Csokonai Színházban a
kérdés még azzal bonyolódik, hogy a rendezők - szám szerint négyen - társulati profilokat
képviselnek - 2 próza, i opera, i operett -, így választásaikba a műfaj „helyzete" parancsolóan
szól bele, néha a rendező jobb meggyőződése ellenére.)

Nézzünk néhány érdekes példát.
Az operatársulat évekig szinte fő feladatának tekintette az első előfeltétel teljesítését. Az évi

3 premierből 2 ősbemutató volt. (Természetesen e téren nem lehet az igényeket magyar
művekre korlátozni.) Csakhogy az opera jellegzetesen repertoárműfaj, elszakíthatatlan roman-
tikus zenitjétől, modern képviselői csak velük együtt érvényesülhetnek. Ezért kényszerült a
Csokonai Színház e téren látszólagos visszalépésre. Az idei műsorterv egy jól bevált vonulat
eddig kevésbé szembetűnő csúcsaira hívja fel a figyelmet, az újrafelfedezés babéraira pályázva
(Ponchielli: Gioconda, Verdi: Luisa Miller).

A nagyoperett és a zenés vígjáték előadógárdája nagyjából azonos. Az operettel hasonló a
helyzet, mint az operával: repertoárműfaj, amely kedvező esetben a daljáték vagy a musical
irányába terjeszkedhet. A Csokonai Színház e tekintetben idén nem dicsekedhet látványos
eredményekkel. Ennek oka talán éppen az, hogy fő törekvésük a zenés vígjátékot tolni az
operett helyébe, megteremteni a mini-musicalt. Ezt viszont a magyar vidéki színházi életben
szinte páratlan ambícióval csinálják. Még lábon megveszik az alkalmas ötleteket, bábáskodnak
a kihordás teljes folyamatában, ügyelve arra, hogy a darabot minden tekintetben a társulati
igényekre szabják. (Nyilvánvaló, hogy a zenés vígjáték igen alkalmas az „itt és most"
dramaturgiai szemlélet érvényesítésére.)

A zenés művek közönsége többnyire hűséges a műfajhoz, vagyis a darabválasztás kockázata
viszonylag kisebb, mint a prózai műveknél. E téren minden egyes bemutatóval újra és újra meg
kell küzdeni a „műfaj becsületéért". Természetes, hogy a színház a kommersz területén vállalja
a legkisebb rizikót, tekintettel arra, hogy a kommersz amúgy is a mindenkori divat
dédelgetettje, és mi lehetne egy vidéki városban divatosabb, mint lépést tartani a fővárosi
sikerekkel? De ami a többi prózai bemutatót illeti: feltűnő az utánjátszások magas száma.
(Négyből három!) Tekintettel e kérdés fontosságára, befejezésül ezt a problémát boncolgatnánk
kissé részletesebben.

Mint már leszögeztük: eredeti magyar bemutatók szorgalmazása egy jelentős színház (és a
Csokonai Színház az) elsőrendű feladata, dramaturgiai tevékenységének gerince kell hogy
legyen. Hozzátenném, hogy pillanatnyilag számos tényező jótékonyan hat abba az irányba,
hogy a színház vezető művészei szívesen értsenek ezzel egyet. (Legalábbis vidéken,



a fővárosban nem egészen ez a helyzet.) A vidéki közönségnek e téren koránt sincsenek olyan
megrögzött előítéletei, mint a pestinek. Továbbmenően: egy vidéki színház igazában eredeti
bemutatókkal tudja felhívni magára a szakma figyelmét. E darabok mozgósítják a sajtót (a
fővárosit is), a rádiót és televíziót, ezekről rendez vitát a Színházművészeti Szövetség, ezek
kerülnek a különböző színházi fesztiválokra, ezeket premizálja a minisztérium stb. (Ez fordu-
latszerű, új jelenség: néhány éve még a modernizmus kapta meg ugyanezt a figyelmet,
mesterségesen elszakítva a szakmai érdeklődést a közönségétől.)

Miért nem él hát a színház a megnövekedett lehetőségekkel?
Sommásan: mert nincs rá felkészülve. Sem a rendezőknek külön-külön, sem a színház

vezetőinek együttesen nincs állandó munkakapcsolatuk a színházpólitikai céljaikkal egyetértő
írókkal. Jellemző, hogy a Csokonai Színház - ellentétben például Veszprémmel, Péccsel,
Kecskeméttel - nem tartott még két egymásra következő ősbemutatót ugyanazon szerző
darabjaiból. (A zenés vígjáték kivétel.) E téren tehát kétségtelenül alacsony a dramaturgiai
munka hatásfoka Debrecenben. A színház egyelőre nem képes alkotói centrummá válni, az
igény hiába született meg. Ez persze véletlenszerűvé teszi író és színház találkozását. A „kalap",
amiből válogatni lehet, nincs a színház kezeügyében, többnyire más színházak dramaturgiájára
vagy esetleges forrásokra hagyatkozik (minisztériumi drámapályázat stb.).

Kétségtelen, hogy a helyzet ilyen alakulásában számos korábbi tapasztalat megrögződése és
előítélet is közrejátszott.

Így például vidéki színházaink túlságosan hozzászoktak a drámai késztermékek forgalma-
zásához. Belenyugodtak abba, hogy szinte valamennyi színpadi szerző a fővárosban él és
dolgozik (a prózaírókkal korántsem ez a helyzet), és csak „elhelyezési nehézségek" következ-
tében hajlik a vidéki bemutatóra. E beletörődés alapjaiban gyengítette meg a vidéki színhá-
zaknál a dramaturgiák - és dramaturgok - helyzetét. Jellemző, hogy I957-ben intézményesen
szüntették meg valamennyi vidéki színháznál a dramaturgi státuszt. Később egy olyan modell
vált általánossá, hogy a dramaturg a vidéki színház fővárosi „árubeszerzője", aki természetesen
a piacon él, és csak többé-kevésbé laza kapcsolatot tart fenn vidéki munkahelyével. A Csokonai
Színház talán a legkövetkezetesebben állt ellen a feladatkör devalvációjának, elsőnek állítva
vissza a státuszt és ragaszkodván a munkakör helyi betöltéséhez. Az előítélet mégis tovább él
abban, hogy sem a dramaturgnak, sem egy szélesebb testületnek nem főfel-adata olyan
dramaturgia létrehozása, amely nem csupán a készből válogat, hanem a szín-háznak megfelelő
„nyersanyag" késztermékké való feldolgozásában látja a teljes munkafolyamatot.

Ennek hiánya nehezíti a sarkítottság elvének következetes érvényesítését is. A fővárosi
orientálódás ugyanis kizárja a sajátos igények kielégítését például a tájelőadások tekintetében. A
színház túlnyomórészt zenés vígjátékaival szerepel a falusi közönség előtt, minthogy
Budapesten nem íratnak a dramaturgiák - az egy Déryné Színház kivételével - e közönség-réteg
számára darabokat. Hozzátartozik a képhez, hogy amíg Debrecen egy országos szintű irodalmi
gócpont, az Alföld c. folyóirat körül tömöríti az országrész íróit, addig jóformán kísérletek sem
történtek arra, hogy e centrum hatósugara a színházra is kiterjedjen. Nyilván-való, hogy itt még
feltáratlan lehetőségek vannak, éppen a sajátos debreceni műsorpolitikai igények kielégítése
terén.

Összefoglalva: a sikeres 67-68-as évad elemzése korszerű dramaturgiai elvek érvényesítését
tette lehetővé a műsorkép kialakításában. A siker mintha a színházat is kissé készületlenül érte
volna: nincs „raktárkészlete", ennek kialakítását nem is vette tervbe, legalábbis a prózai
darabok tekintetében. A további munka azonban csak akkor lehet zökkenőmentes, ha a
konzekvenciák átjárják a dramaturgiai munkafolyamat valamennyi szakaszát.




